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Úrad  jadrového  dozoru  Slovenskej  republiky 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27 

pracovisko Okružná 5, 918 64  Trnava 

 

Číslo: 5692/2022, spis: ÚJD SR 2175-2022 

 

 

 

 

 

 

 VUJE, a.s. 

Okružná 5 

918 64 Trnava 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  2 1 1 / 2 0 2 2 
 

 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný 

správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bodu 2. zákona č. 541/2004 Z. z. 

o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

v y d á v a   s ú h l a s  

 

 

pre VUJE, a.s., IČO: 31450474, so sídlom v Okružná 5, 918 64 Trnava, s miestom podnikania 

Školiace a výcvikové stredisko personálu JE, Sibírska 1, 917 01 Trnava, zapísaná v obchodnom 

registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, Vložka číslo: 164/T, 

 

 

na realizáciu  zmeny úradom  posúdenej  dokumentácie; 

 technické  vybavenie  špecializovaného  zariadenia  

 

 

k  zabezpečeniu odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolení na: 

• prevádzku nasledovných jadrových zariadení: 1. a 2. blok Atómovej elektrárne 

Mochovce v Mochovciach (ďalej len „JZ EMO“), 3. a 4. blok Atómovej elektrárne 

Bohunice v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len „JZ EBO“), Technológia pre 

spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (ďalej len „JZ TSÚ RAO“), 

Medzisklad vyhoretého paliva v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len „JZ MSVP“), 

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len „JZ RÚ 
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RAO“), Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (ďalej len „JZ 

FS KRAO“) a Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov (ďalej len „ JZ IS RAO“), 

• III. a IV. etapu vyraďovania jadrového zariadenia Atómovej elektrárne Bohunice 

A-1 v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len „JZ JE A1“), 

• II. etapu vyraďovania jadrového zariadenia Atómovej elektrárne Bohunice V-1 

v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len „JZ JE V1“), 

• nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „RAO“) v nasledovných 

jadrových zariadeniach: JZ EMO, JZ EBO, JZ TSÚ RAO, JZ MSVP, JZ RÚ 

RAO, JZ FS KRAO, JZ IS RAO, JZ JE V-1 a JZ JE A-1, 

• nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom (ďalej len „VJP“) v JZ EMO, JZ EBO 

a v JZ MSVP, 

• nakladanie s jadrovým materiálom (ďalej len „JM“) v JZ EMO, JZ EBO 

a v JZ MSVP, 

 

ako aj k zabezpečeniu odbornej prípravy zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na: 

• uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia 3. a 4. blok Atómovej elektrárne 

Mochovce v Mochovciach (ďalej len „JZ MO34“) a prevádzky JZ MO34, 

• nakladanie s RAO a na nakladanie s JM v JZ MO34. 

 

A. Technické vybavenie špecializovaného zariadenia (ďalej len „TV ŠZ“) využívané 

pre poskytovanie teoretickej prípravy, prípravy na overenie odbornej spôsobilosti 

a samotného overenia odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov a odborne 

spôsobilých zamestnancov držiteľov povolení. 

 

 
 

Areál Číslo objektu Číslo miestnosti 
Počet 

miest 
Účel a technické vybavenie 

1. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova ŠVS 

Sibírska 1 
108 15 

Skúšobná miestnosť - Inventárny zoznam 

technického vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

2. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova ŠVS 

Sibírska 1 
116 - 

Technická miestnosť - Inventárny zoznam 

technického vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

3. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova ŠVS 

Sibírska 1 
119 12 

Učebňa - Inventárny zoznam technického 

vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

4. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova ŠVS 

Sibírska 1 
201, 204 a 205 16 

Učebňa - Inventárny zoznam technického 

vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

5. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova ŠVS 

Sibírska 1 
203 22 

Učebňa - Inventárny zoznam technického 

vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

6. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova ŠVS 

Sibírska 1 
206, 207 30 

Učebňa - Inventárny zoznam technického 

vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

7. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova ŠVS 

Sibírska 1 
208 23 

Učebňa - Inventárny zoznam technického 

vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

8. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova ŠVS 

Sibírska 1 
209 50 

Učebňa - Inventárny zoznam technického 

vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

9. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova ŠVS 

Sibírska 1 
211 20 

Učebňa počítačovej prípravy - Inventárny zoznam 

technického vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

10. 
ŠZ VUJE 

Mochovce 

Budova SO 

222/2-02 
004 a 016 30 

Učebňa - Inventárny zoznam technického 

vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

11. 
ŠZ VUJE 

Mochovce 

Budova SO 

222/2-02 
014 16 

Učebňa - Inventárny zoznam technického 

vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 
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B. TV ŠZ využívané pre poskytovanie simulátorového výcviku vybraných 

zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov držiteľa povolení 

na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore (ďalej len „RPS“) JZ EBO 

 
 

Areál Číslo objektu 
Číslo 

miestnosti 

Počet 

miest 
Účel a technické vybavenie 

1. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova SČ: 7022, 

Poštová 30, Trnava 
2.04 1 

Serverovňa - Inventárny zoznam technického 

vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

2. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova SČ: 7022, 

Poštová 30, Trnava 
2.05 2 

Miestnosť Strojníka - Inventárny zoznam 

technického vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

3. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova SČ: 7022, 

Poštová 30, Trnava 
2.06 5 

RPS JZ EBO - Inventárny zoznam technického 

vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

4. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova SČ: 7022, 

Poštová 30, Trnava 
2.07 4 

Miestnosť lektorov - Inventárny zoznam 

technického vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

5. 
ŠZ VUJE 

Trnava 

Budova SČ: 7022, 

Poštová 30, Trnava 
2.10 12 

Učebňa - Inventárny zoznam technického 

vybavenia miestnosti VUJE, a.s. 

 

 

Týmto rozhodnutím sa ruší platnosť predošlého zoznamu technického vybavenia 

špecializovaného zariadenia VUJE, a.s., schváleného rozhodnutím úradu č. 64/2021. 

 

 

Odôvodnenie 

 

Úrad posúdil podanie spoločnosti VUJE, a.s., č. 5629/2022 zo dňa 02. 05. 2022, ktoré 

bolo zaevidované na úrade pod č. záznamu 3418/2022 v spise č. ÚJD SR 2175-2022 dňa 04. 

05. 2022 ako žiadosť o vydanie súhlas na realizáciu zmien úradom posúdenej dokumentácie, 

t. j. technického vybavenia špecializovaného zariadenia spoločnosti VUJE, a.s., v zmysle 

podmienok č. 1 a 2 rozhodnutia úradu č. 371/2021. 

 

Následne spoločnosť VUJE, a.s., zaslala list č. 6042/2022 zo dňa 09. 05. 2022, ktorý 

bol zaregistrovaný na úrade dňa 18. 05. 2022 pod č. 3784/2022 v spise č. ÚJD SR 2175-2022 

vo veci splnenia podmienky č. 2 rozhodnutia ÚJD SR č. 371/2021. Tento list sa odvolával 

na list spoločnosti VUJE, a.s., č. 4204/2022 zo dňa 28. 03. 2022 o zaslaní správy o vykonaní 

referenčných skúšok podľa § 11 ods. 2 vyhlášky úradu č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti 

v znení vyhlášky úradu č. 34/2012 Z. z. a vyhlášky úradu č. 410/2019 Z. z. (ďalej len 

„vyhláška“), čím bola splnená podmienka č. 2 rozhodnutia úradu č. 371/2021 iba čiastočne. 

Prítomnosť dotknutých vybraných zamestnancov na referenčných testoch bola 

zdokumentovaná v „prezenčnej listine – oboznámenie sa s novým RPS - Skúšky KV“, ktorá je 

uložená v registratúre spoločnosti VUJE, a.s. Spoločnosť VUJE, a.s., doplnila svoju pôvodnú 

žiadosť podaním č. 7142/2022 zo dňa 30. 05. 2022 o opis technického vybavenia 

špecializovaného zariadenia VUJE, a.s., k zabezpečeniu odbornej prípravy zamestnancov 

a odborne spôsobilých zamestnancov držiteľov povolení, ktorá bola zaregistrovaná pod 

č. 4175/2022 dňa 02. 06. 2022 v uvedenom spise.  

 

Úrad následne vykonal obhliadku technického vybavenia špecializovaného zariadenia 

v riešení a dokazovaní správneho konania č. 2175-2022 dňa 03. 06. 2022 podľa § 38 ods. 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

Z uvedenej obhliadky bola vypracovaná zápisnica vedená pod záznamovým č. 5229/2022, 

ktorá bola zaslaná elektronicky do e-schránky spoločnosti VUJE, a.s., dňa 08. 07. 2022. 

Zápisnica sumarizuje výsledky vykonanej obhliadky a potvrdzuje súlad deklarovaných 

skutočností zo strany spoločnosti VUJE, a.s., s reálnym vyhotovením TV ŠZ vrátane 

posledného podania spoločnosti VUJE, a.s., zaslaného listom č. 8090/2022 zo dňa 27. 06. 2022, 
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ktoré bolo zaregistrované na úrade pod záznamovým č. 4828/2022 dňa 27. 06. 2022, ktoré 

potvrdilo ukončenie výmeny systému KRUIZ za systém SCORPIO s dokladovaním výsledkov 

príslušných testov. 

 

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie v zmysle § 24 ods. 8 atómového zákona 

a § 11 vyhlášky dospel k záveru, že predložená dokumentácia uvedená vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia spĺňa podmienky vyžadované atómovým zákonom a vyhláškou.  

 

Úrad v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku dáva možnosť účastníkom konania, aby 

sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a spôsobu jeho zistenia, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie. Návrh tohto rozhodnutia bol za týmto účelom pripojený k e-listu 

č. 5235/2022 zo dňa 08. 07. 2022 a ktoré bolo doručené do e-schránky spoločnosti VUJE, a.s., 

dňa 08. 07. 2022. Následne spoločnosť VUJE, a.s., zaslala svoje pripomienky k návrhu 

rozhodnutia emailom zo dňa 25. 07. 2022, ktorý bol zaregistrovaný na úrade pod záznamovým 

č. 5656/2022 dňa 26. 07. 2022. Pripomienky spoločnosti VUJE, a.s., boli po telefonickej 

konzultácii akceptované úradom a zapracované do finálneho znenia tohto rozhodnutia. 

 

Zmena v technickom vybavení špecializovaného zariadenia spoločnosti VUJE, a.s., 

bola vykonaná z dôvodu presunu miestnosti simulátorového výcviku RPS JZ EBO a rozšírenia 

počtu priestorov pre účely podpory alebo výkonu odbornej prípravy zamestnancov držiteľov 

povolení v súlade s plnením podmienok č. 1 a 2 rozhodnutia úradu č. 371/2021. 

 

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového 

zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 

 

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné podať proti tomuto rozhodnutiu rozklad 

na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní 

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.  

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

V Trnave 27. 07. 2022 

 

 

 

 

                                              Ing. Juraj Homola 

    generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
 

               v zastúpení 
 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 

 riaditeľka odboru systémov,  

      komponentov a stavebných konštrukcií 


